
18.4.2014 0:10:00 - Soňa Štossová  

Druhé setkání na Hlíně 
Opět děkuji za vřelé přijetí mezi Vámi! Doufám, že košíčky udělají v pondělí parádu a že se někdy k této technice vrátíte :) Z nížin Vás zdraví starostka obce Tetčice :)))) 

Pěkné velikonoce! 
Odpověz na tento komentář  
19.3.2014 23:35:00 - Soňa Štossová  

:-) 
Děkuji za pozvání a vřelé přijetí do prostor OÚ na Hlíně! Od Tetčic jen pár kilometrů a pár metrů výše, ale mnohem čistější a přátelštější vzduch :) Budu se těšit na příští 

setkání! 
Odpověz na tento komentář  
8.6.2010 17:42:00 - Hana Kabelková  

Nabídka kosmet.ošetření a poradenství 
Dobrý den a zdravím Váš babinec. Dělám pro různé babince, jako je ten váš, kosmetické poradenství včetně kosm.ošetření, masáží jako thaskou masáž obličeje, liftingovou 

masáž, wellness masáže zad a nohou, ukázky líčení, možnost zakoupení kosmet.materiálu.To vše nabízím netradičním způsobem, a to tak, že ženy nemusí ztrácet čas někam 

docházet,nýbrž zdroj těchto informací přijde za nimi. 

Ráda bych věděla, zda i u vás by byl o tuto službu zájem, popř. mohu za vámi zajet a domluvit podrobnosti.Můj e-mail:kosmetika.kabelkova@seznam.cz 
Odpověz na tento komentář  
9.3.2010 14:20:00 - Pavla Pojerová  

pozdrav babinci 
dobrý den, náhodou jsem narazila na stránky vaší obce, když jsem na netu hledala odkazy na pletení z pedigu. Spíš než to, že také pletete, mě zaujal samotný váš babinec - je 

to shoda náhod, i u nás se schází babinec, také jednou za měsíc a to v pátek, a nemusí být zrovna první v měsíci. Scházíme se od roku 2006, také se občas věnujeme tvoření a 

nebo jen tak poklábosíme. Pokud se chcete podívat na naše stránky, můžete: www.cerekvicka-rosice.eu 

Jsme vesnice maličká, s malými možnostmi, ale snažíme se. Zdravím tímto všechny ženy a dívky u vás na babinci. S vaším pozdravem: Čím více bab, tím lepší babinec! 
Odpověz na tento komentář  
29.10.2009 21:36:00 - Niki  

Babinec 
Dobry vecer, chtela jsem se zeptat, zda stale funguje BABINEC. Pokud ano, mohly bychom se nekdy zucastnit nekterych vasich akci? Bylo by mozne na webovych 

strankach uvadet nejblizsi planovany program? 

Dekuji za odpoved a moc vam fandime. 
Odpověz na tento komentář  
11.11.2009 9:07:00 - Kamila Veselá  

Re: Babinec 
Dobrý den, nejbližší program je následující: pátek 13.11.2009 v 18.00 hodin - malování na hedvábí a 27.11. v 18.00 h adventní vazby. 

 

http://www.obec-hlina.cz/43747/babinec/?cdis=3&drec=12242#dform
http://www.obec-hlina.cz/43747/babinec/?cdis=3&drec=12237#dform
http://www.obec-hlina.cz/43747/babinec/?cdis=3&drec=3900#dform
http://www.obec-hlina.cz/43747/babinec/?cdis=3&drec=3441#dform
http://www.obec-hlina.cz/43747/babinec/?cdis=3&drec=2969#dform

